
 
 
KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI UNIVERZE 
 
 
 

Z A P I S N I K 
13. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze, 

ki je potekala 7. aprila 2022 na Univerzi v Mariboru s pričetkom ob 11. uri 
 
 
 
Prisotni člani Komisije: prof. dr. Marko Marhl, prof. dr. Borut Bratina, prof. dr. Gregor Polančič, prof. dr. 
Zdravko Praunseis (MS Teams), Katja Hanžič, prof. dr. Jernej Prišenk, doc. dr. Uroš Kramar, doc. dr. Daniel 
Eremita, prof. dr. Alenka Brezavšček, prof. dr. Ignacijo Biluš, doc. dr. Barbara Pavlakovič, prof. dr. Danijela 
Frangež (MS Teams), prof. ddr. Ana Vovk, doc. dr. Bojan Kovačič, Damir Mlakar, Aleksandra Grajfoner, 
Robert Presker, Matej Rožmarin, Luka Golčman, Nataša Marc Mahnič, Belmina Halvadžić. 
 
Odsotni člani Komisije: prof. dr. Samo Korpar, prof. dr. Andraž Stožer, prof. dr. Aleš Kobal, Karin Lešnik, 
Jakob Turnšek. 
 
Ostali prisotni: prof. dr. Matjaž Kristl, doc. dr. Jurij Dolenšek, mag. Miha Pauko, prof. dr. Janja Hojnik, 
prof. dr. Irena Stramljič Breznik, Danilo Majcen, Joanna Tekavc, dr. Marko Kežmah, Špela Kotnik, Mladen 
Kraljić. 
 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika in pregled uresničenih sklepov 12. redne seje Komisije za ocenjevanje 
kakovosti univerze. 

2. Dopolnitev sestave Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze. 
3. Postopek ponovne akreditacije Univerze v Mariboru. 
4. Poročilo o kakovosti izvajanja načel ECHE listine kot dela internacionalizacije visokošolskega 

zavoda. 
5. Izvedba samoevalvacije članic in drugih članic Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/2021. 
6. Poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije študijskih programov Fakultete za energetiko. 
7. Notranje programske evalvacije študijskih programov Univerze v Mariboru v teku. 
8. Spremljanje uresničevanja akcijskih načrtov po zaključenih notranjih programskih evalvacijah 

študijskih programov Univerze v Mariboru. 
9. Notranja programska evalvacija študijskih programov Fakultete za strojništvo. 
10. Notranja programska evalvacija študijskih programov Fakultete za elektrotehniko, računalništvo 

in informatiko. 
11. Poročilo o delu prorektorice za kakovost, kadre in pravne zadeve Univerze v Mariboru. 
12. Razno. 

 
 

Predsednik Komisije prof. dr. Marko Marhl je pozdravil navzoče in ugotovil njeno sklepčnost. 
Predlagal je dnevni red seje, s katerim so se prisotni strinjali in soglasno sprejeli 
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SKLEP 1: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze sprejme predlagani dnevni red svoje 13. 
redne seje. 

 
 
Ad. 1 

Mag. Miha Pauko, strokovni sodelavec Komisije, je navzoče seznanil z vsebino zapisnika 12. 
redne seje Komisije, ki je potekala 10. februarja 2022. Poročal je, da so bili soglasno sprejeti sklepi v 
celoti uresničeni. Prav tako so bili uresničeni tudi sklepi 6, 7, 8, 9 in 10, soglasno sprejeti na 11. redni seji 
Komisije, ki so bili vezani na izvedbo samoevalvacijskega postopka. K zapisniku omenjene seje nihče od 
prisotnih ni imel pripomb, tako da je bil brez razprave soglasno sprejet predlagani 
 
SKLEP 2: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani s pregledom uresničenih sklepov 

ter sprejme zapisnik svoje 12. redne seje. 
 
 
Ad. 2 

Strokovni sodelavec Komisije je povedal, da je Senat UM na svoji 29. redni seji 29. marca 2022 
razrešil Sandro Kurnik Zupanič z mesta članice Komisije iz Univerzitetne knjižnice Maribor. Namesto nje 
je bila za članico Komisije z omenjene institucije imenovana Aleksandra Grajfoner. Senat UM je na isti seji 
imenoval Sandro Kurnik Zupanič za nadomestno članico Komisije iz Univerzitetne knjižnice Maribor 
(namesto razrešene Jerneje Grašič). Nova članica Komisije se je nato kratko predstavila, brez razprave pa 
je bil soglasno sprejet predlagani 
 
SKLEP 3: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani s svojo dopolnjeno sestavo. 
 
 
Ad. 3 

Robert Presker, vodja Oddelka za razvoj in študentske zadeve UM, je dejal, da so strokovnjaki 
Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) evalvacijska poročila v 
postopku podaljšanja njene akreditacije sestavili v končno obliko. Gre za evalvacijsko poročilo za univerzo 
kot celoto ter 6 poročil za evalvirane študijske programe izbranih fakultet (13 akreditiranih študijskih 
programov Fakultete za organizacijske vede, Fakultete za logistiko, Pravne fakultete, Fakultete za 
turizem, Fakultete za zdravstvene vede oziroma Ekonomsko-poslovne fakultete). Evalvacijska poročila 
bodo predložena v obravnavo Svetu NAKVIS predvidoma na njegovi redni seji junija 2022, odločitev sveta 
agencije pa je pričakovati v juliju 2022. Pričakovati je seveda, da bo NAKVIS podaljšala akreditacijo UM za 
kar najdaljše možno obdobje, končna evalvacijska poročila bo lahko Komisija obravnavala na svoji redni 
seji oktobra 2022. Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet predlagani 
 
SKLEP 4: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani s postopkom ponovne 

akreditacije Univerze v Mariboru. 
 
 
Ad. 4 

Mladen Kraljić, vodja Oddelka za mednarodno sodelovanje UM ter institucionalni koordinator 
Erasmus+ UM, je predstavil postopek presoje kakovosti izvajanja načel Listine Erasmus za terciarno 
izobraževanje (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE) s strani Centra Republike Slovenije za 
mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS). Omenjena listina določa 
splošni okvir kakovosti za evropsko in mednarodno sodelovanje visokošolskih ustanov v okviru programa 
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Erasmus+, pridobitev listine pa je osnovni pogoj za vse visokošolske ustanove iz držav programa 
Erasmus+, ki želijo v okviru programa sodelovati v učni mobilnosti posameznikov in/ali v partnerstvih na 
področju inovacij in dobrih praks ter projektov. Evalvacijski obisk na UM je potekal 24. in 25. novembra 
2021. Presojevalci CMEPIUS so po izvedenem obisku na podlagi razgovorov z različnimi deležniki – pri 
enem izmed njih so sodelovali tudi predsednik in strokovni sodelavec Komisije ter sodelavci Oddelka za 
razvoj in študentske zadeve UM – in pregleda dokumentacije pripravili usklajeno poročilo o kakovosti 
izvajanja načel ECHE listine kot dela institucionalizacije visokošolskega zavoda, na katero UM ni imela 
pripomb, tako da je 18. marca 2022 postalo končno. V omenjenem poročilu so evalvatorji presojali 
naslednja področja ocenjevanja: umeščenost ECHE listine v strategijo internacionalizacije institucije, 
upravljanje internacionalizacije, organizacija internacionalizacije, študenti, osebje ter zagotavljanje 
kakovosti. Evalvatorji so ugotovili, da UM na tem področju deluje zelo dobro, a navedli tudi nekatera 
priporočila za izboljšanje, ki jih je v nadaljevanju predstavil. V nadaljevanju je še dodal, da je UM 
večkratna prejemnica nacionalne nagrade Jabolko kakovosti za področje terciarnega izobraževanja, ki ji 
ga je podelil CMEPIUS za izrazito strateški in celostni pristop h komuniciranju z različnimi javnostmi, 
vpetimi v aktivnosti projektov mobilnosti programa Erasmus+. Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet 
predlagani 
 
SKLEP 5: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani s Poročilom o kakovosti izvajanja 

načel ECHE listine kot dela internacionalizacije visokošolskega zavoda ter s priporočili 
evalvatorjev, ki izhajajo iz navedenega dokumenta. 

 
 
Ad. 5 

Prof. dr. Marko Marhl je uvodoma povedal, da so članice UM izvedle samoevalvacijski postopek 
in izdelale samoevalvacijska poročila s poenoteno osnovno strukturo za študijsko leto 2020/2021. Vsa 
poročila so obravnavali tudi ustrezni organi članic in drugih članic UM. Za resnejšo analizo omenjenih 
poročil še ni bilo časa. Vsem predsednikom komisij za ocenjevanje kakovosti se je zahvalil za vloženi čas 
in opravljeno delo. Povedal je, da so samoevalvacijska poročila fakultet že četrto leto zapored poenotena 
in primerljiva. Obrazec zadnjega samoevalvacijskega poročila je bil ponovno nekoliko dodelan in 
izboljšan, še posebej v segmentu kadrovskega področja, novost so predstavljale že izpolnjene tabele z 
avtomatsko zajetimi podatki v poglavju Kadri. V bodoče je cilj izdelati samostojno spletno aplikacijo 
samoevalvacijskega poročila, ki bi omogočala avtomatsko vključevanje podatkov in olajšala izdelavo 
poročila. 
 

Robert Presker je dejal, da so letna poročila o samoevalvaciji članic in drugih članic UM naložena 
v na ta namen ustvarjenem spletnem mestu intraneta UM (Samoevalvacije članic UM). Rok za oddajo 
samoevalvacijskih poročil se je – v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti Univerze v Mariboru – 
iztekel 31. marca 2020. Ugotovljene so bile nekatere razlike med predizpolnjenimi podatki v obrazcu 
samoevalvacijskega poročila in dejanskimi. Odgovorne je zaprosil, da strokovni službi sporočijo, kje 
prihaja do razhajanj med podatki v uradni bazi UM ter podatki, ki jih vodijo na fakultetah. Na naslednji 
redni seji Komisije bi določili oblike izpisov avtomatsko zajetih in izpisanih podatkov o študijski dejavnosti 
iz sistema AIPS. 
 

Predsednik Komisije je pojasnil, da želimo omenjena razhajanja pri pridobljenih podatkih 
odpraviti, zato je zelo pomembna ista metoda zajemanja le-teh. Izkazalo se je, da je bila pravilna 
odločitev, da smo v obrazce samoevalvacijskih poročil v preteklih letih postopoma uvajali avtomatsko 
zajemanje podatkov po posameznih področjih (samo)ocenjevanja. 
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Doc. dr. Barbara Pavlakovič je predlagala standardizirana samoevalvacijska poročila študijskih 
programov (enako kot samoevalvacijska poročila fakultet), natančnejše opredelitve povzetkov 
samoevalvacijskih poročil študijskih programov ter posodobljene anketne vprašalnike o zadovoljstvu 
zaposlenih na delovnem mestu. Prof. dr. Marko Marhl je odgovoril, da sta prva dva predloga v domeni 
Oddelka za izobraževanje in študij UM, Komisija pa nima vpliva na njihove postopke, lahko pa na 
naslednjo redno sejo Komisije povabimo vodjo omenjenega oddelka, da jih podrobneje predstavi. Glede 
prenove anketnega vprašalnika je pojasnil, da je v portalu Komisije preko spletnega orodja Microsoft 
Teams že dalj časa vzpostavljen zavihek Pobude – anketa o zadovoljstvu zaposlenih, kjer so naloženi 
vzorci le-teh, prav tako tudi predlogi glede tehničnih in oblikovnih vidikov, pogreša pa še vsebinske 
predloge. Na naslednji redni seji Komisije bi že lahko oblikovali delovno skupino Komisije za prenovo 
ankete o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu, ki bi izdelala predlog poenotenega anketnega 
vprašalnika. 
 

V nadaljevanju so prisotni zastavili še nekaj konkretnih vprašanj glede podatkov v obrazcu 
predizpolnjenega samoevalvacijskega poročila, še zlasti v zvezi z znanstvenoraziskovalno dejavnostjo. Na 
njihova vprašanja sta odgovarjala Robert Presker in dr. Marko Kežmah iz Oddelka za razvoj in študentske 
zadeve UM. Predsednik Komisije je ob koncu dolge razprave ugotovil, da je samoevalvacijski postopek 
članic in drugih članic UM za študijsko leto 2020/2021 potekal v skladu z načrtovanim, nato pa je bil 
soglasno sprejet 
 
SKLEP 6: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani z izvedbo samoevalvacijskih 

postopkov članic in drugih članic Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/2021. 
 
 
Ad. 6 

Robert Presker je uvodoma dejal, da se zaključuje postopek notranje programske evalvacije 4 
študijskih programov Fakultete za energetiko. Tričlanska evalvacijska komisija je po preučitvi 
dokumentacije ter dvodnevnega evalvacijskega obiska (14. in 15. oktobra 2021) izdelala poročilo o 
izvedbi notranje programske evalvacije. Evalvacija je potekala na enak način kot jih izvajajo strokovnjaki 
NAKVIS, neskladnosti pa evalvatorji niso zaznali. Predstavil je razširjeni povzetek končnega evalvacijskega 
poročila, ki je nastalo 15. novembra 2021. Izpostavil je nekaj ugotovljenih prednosti fakultete (dobro 
vzpostavljen proces samoevalvacije, zmožnost hitrega prilagajanja razmeram, pridobitev vrhunske 
znanstvenoraziskovalne opreme …), priložnosti za izboljšanje (z raziskovalnimi dosežki pridobiti več 
sredstev na trgu, da financiranje fakultete ne bo v tolikšni meri odvisno od sredstev, namenjenih študijski 
dejavnosti …) ter primerov dobre prakse, splošno pa ugotovil, da fakulteta izpolnjuje standarde 
kakovosti. Na podlagi ugotovljenih priložnosti za izboljšanje je fakulteta izdelala akcijski načrt z ustrezno 
definiranimi korektivnimi ukrepi in izboljšavami, odgovornimi osebami ter roki za izvedbo ukrepov. 
Poročilo in akcijski načrt ukrepov je 2. marca 2022 potrdil senat presojane fakultete, sprejeti ju mora tudi 
Komisija, nato pa ju bo na svoji naslednji redni seji (predvidoma še v aprilu 2022) obravnaval in potrdil še 
Senat UM. Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet predlagani 
 
SKLEP 7: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze sprejme končno poročilo o izvedbi notranje 

programske evalvacije študijskih programov Fakultete za energetiko in akcijski načrt 
ukrepov za uresničevanje izpostavljenih priložnosti za izboljšanje ter ju posreduje v 
potrditev Senatu Univerze v Mariboru. 
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Ad. 7 
Robert Presker je predstavil notranje programske evalvacije na UM, ki so v teku. V mrežo 

ocenjevalcev iz slovenskega in mednarodnega visokošolskega prostora, ki bodo izvajali ali že izvajajo 
notranje programske evalvacije študijskih programov, je trenutno vpisanih 124 kandidatov izmed 
visokošolskih učiteljev z UM ter z ostalih domačih in tujih univerz ter študentov. 
 

Senat UM je sprejel končno poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije študijskih 
programov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, naknadno pa še dopolnjeni akcijski načrt 
korektivnih ukrepov. Fakulteta je Senatu UM 29. marca 2022 ponovno poročala o učinkih načrtovanih 
ukrepov, navedenih v dopolnjenem akcijskem načrtu, Senat UM pa je poročilo sprejel. 
 

Poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije Fakultete za energetiko je končno. Fakulteta je 
pripravila še akcijski načrt korektivnih ukrepov za uresničevanje izpostavljenih priložnosti za izboljšanje. 
Komisija je pravkar sprejela končno poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije študijskih 
programov fakultete in akcijski načrt ukrepov za uresničevanje izpostavljenih priložnosti za izboljšanje ter 
ju bo posredovala v potrditev Senatu UM. 
 

Dvodnevni evalvacijski obisk v okviru notranje programske evalvacije študijskih programov 
Fakultete za logistiko je potekal 5. in 6. oktobra 2021, evalvacijska komisija je izdelala evalvacijsko 
poročilo, ki je postalo končno. Po dogovoru bo fakulteta pripravila akcijski načrt ukrepov, upoštevajoč 
tudi pripombe skupine strokovnjakov NAKVIS, ki so presojali njene študijske programe ob ponovni 
akreditaciji UM. 
 

Evalvacijska komisija je 24. in 25. januarja 2022 izvedla evalvacijski obisk v postopku notranje 
programske evalvacije študijskih programov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter izdelala 
evalvacijsko poročilo, ki je že postalo končno. Fakulteta je bila pozvana, da do 20. maja 2022 pripravi 
akcijski načrt, ki ga potrdi njen senat. 
 

Evalvacijski obisk v okviru notranje programske evalvacije študijskih programov Fakultete za 
zdravstvene vede je potekal 17. in 18. februarja 2022. Evalvacijska komisija je poročilo posredovala 
presojani fakulteti, ki ima nanj možnost podati pripombe. 
 
 V postopku notranje programske evalvacije študijskih programov Pravne fakultete je rektor 
imenoval tričlansko evalvacijsko komisijo, fakulteta pa še pripravlja gradivo za evalvatorje. 
 
 Poteka tudi postopek notranje programske evalvacije študijskih programov Ekonomsko-poslovne 
fakultete, ki je posredovala gradivo Oddelku za izobraževanje in študij UM, le-ta pa je presojano fakulteto 
pozval k dopolnitvam gradiva. 
 

Komisija bo še na tej seji obravnavala in potrdila predlog sestave evalvacijskih komisij v postopkih 
notranjih programskih evalvacij študijskih programov Fakultete za strojništvo oziroma Fakultete za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko, obe medtem pripravljata zahtevano gradivo za evalvatorje. 
Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet predlagani 
 
SKLEP 8: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani z aktivnostmi pri postopkih 

notranjih programskih evalvacij študijskih programov Univerze v Mariboru. 
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Ad. 8 
 

Robert Presker je poročal, da sta potekli dve leti od prvih opravljenih notranjih programskih 
evalvacij študijskih programov na UM, odkar je le-ta tovrstne dejavnosti prevzela od NAKVIS. Na rednih 
sejah Komisije bodo v prihodnje predstavili poročila o uresničevanju akcijskih načrtov zapisanih ukrepov 
v zvezi s študijskimi programi posameznih fakultet UM. Tričlanski skupini evalvatorjev, ki jih je na predlog 
Komisije imenoval rektor UM, sta uvodoma izvedli notranji programski evalvaciji študijskih programov 
Pedagogika oziroma Umetnostna zgodovina Filozofske fakultete. Na podlagi končnih poročil o izvedbi 
notranjih programskih evalvacij je presojana fakulteta izdelala ločena akcijska načrta z ustrezno 
definiranimi aktivnostmi in ukrepi ter roki za izvedbo ukrepov, s katerimi je naslovila izpostavljene 
priložnosti za izboljšanje. Akcijska načrta je potrdil senat fakultete na 6. izredni seji 3. junija 2020, poročili 
o izvedbi notranjih programskih evalvacij skupaj z akcijskima načrtoma pa je potrdila Komisija na svoji 4. 
redni seji 18. junija 2020, nato pa še Senat UM na svoji 10. redni seji 23. junija 2020. Oddelek za razvoj in 
študentske zadeve UM je fakulteto pozval, da mu posreduje informacije o uresničevanju akcijskih 
načrtov korektivnih ukrepov omenjenih sklopov študijskih programov za uresničevanje izpostavljenih 
priložnosti za izboljšanje. Filozofska fakulteta je v roku poslala informacije o uresničevanju akcijskih 
načrtov. 
 

Prof. dr. Irena Stramljič Breznik, prodekanica za kakovost, kadre in razvoj Filozofske fakultete, je 
povzela opravljene aktivnosti. Skupaj z vodji omenjenih študijskih programov so skrbno proučili vsa 
zapisana priporočila evalvacijskih komisij ter se nanje zelo podrobno odzvali. Predstavila je posamezne 
priložnosti za izboljšanje iz evalvacijskih poročil ter aktivnosti za izvajanje korektivnih ukrepov, ki jih je 
fakulteta na podlagi le-teh uresničila. Še posebej je izpostavila ustanovitev programskih svetov na vseh 
dvanajstih oddelkih fakultete, s čimer je izpolnjeno tudi priporočilo ene izmed evalvacijskih komisij, da je 
potrebno pri evalvacijah in spremembah študijskih programov intenzivneje sodelovati z vsemi deležniki. 
 

Predsednik Komisije je izrazil zadovoljstvo nad dobro usklajenim delom v postopku spremljanja 
uresničevanja akcijskih načrtov po zaključenih notranjih programskih evalvacijah študijskih programov 
Pedagogika in Umetnostna zgodovina Filozofske fakultete in sodelovanje navedenega oddelka Rektorata 
z deležniki s presojane fakultete (komisija za ocenjevanje kakovosti, prodekanica za področje kakovosti, 
vodji študijskih programov), ki predstavlja zaključeno zanko kakovosti ter primer dobre prakse na naši 
univerzi. Po krajši razpravi sta bila soglasno sprejeta predlagana 
 
SKLEP 9: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze sprejme Poročilo o realizaciji akcijskega 

načrta korektivnih ukrepov za uresničevanje izpostavljenih priložnosti za izboljšanje v 
okviru notranje programske evalvacije študijskih programov Pedagogike Filozofske 
fakultete. 

 
SKLEP 10: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze sprejme Poročilo o realizaciji akcijskega 

načrta korektivnih ukrepov za uresničevanje izpostavljenih priložnosti za izboljšanje v 
okviru notranje programske evalvacije študijskih programov Umetnostne zgodovine 
Filozofske fakultete. 

 
 
Ad. 9 

Danilo Majcen iz Oddelka za razvoj in študentske zadeve UM je poročal, da je bil na spletni strani 
univerze v skladu z Merili za izbiro in potrditev evalvatorjev za potrebe notranjih programskih evalvacij na 
Univerzi v Mariboru 1. marca 2022 objavljen Razpis za izbiro kandidatov za člane evalvacijske komisije pri 
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izvedbi notranje programske evalvacije študijskih programov Fakultete za strojništvo. Sodelavci oddelka 
so z razpisom posebej seznanili vse vključene v vzpostavljeno mrežo evalvatorjev študijskih programov 
ter k vpisu v mrežo evalvatorjev povabili visokošolske učitelje z drugih institucij z izvolitvijo na področju, s 
katerega so evalvirani študijski programi. Možnost prijave na razpis so imeli visokošolski učitelji UM iz 
nabora ustreznih evalvatorjev, predstavniki študentov iz nabora ustreznih evalvatorjev ter visokošolski 
učitelji, ki niso zaposleni na UM, slednji z ustreznimi izvolitvami s področij evalviranih študijskih 
programov. Rok za oddajo vlog je potekel 25. marca 2022, prispelo je 5 vlog. Za člane evalvacijske 
komisije pri izvedbi notranje programske evalvacije študijskih programov Fakultete za strojništvo 
kandidirajo (po vrstnem redu, kot je strokovna služba prejemala posamezne vloge): Davor Ornik 
(študent, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UM), Jan Jezeršek (študent, 
Medicinska fakulteta, UM), Suzana Bračič Tomažič (študentka, Medicinska fakulteta, UM), prof. dr. 
Marko Hočevar (Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani) in prof. dr. Nataša Vaupotič (Fakulteta za 
naravoslovje in matematiko, UM). V nadaljevanju je kratko predstavil navedene kandidate za evalvacijsko 
komisijo, ki bo evalvirala devet študijskih programov omenjene fakultete. Skladno z dokumentom Procesi 
notranjega upravljanja in spremljanja kakovosti študijskih programov na Univerzi v Mariboru ter v skladu 
z Merili za izbiro in potrditev evalvatorjev za potrebe notranjih evalvacij na Univerzi v Mariboru je 
Oddelek za razvoj in študentske zadeve UM iz nabora ustreznih evalvatorjev pripravil predlog izvajalcev 
notranje programske evalvacije študijskih programov Fakultete za strojništvo: prof. dr. Marko Hočevar, 
predsednik, ter člana prof. dr. Nataša Vaupotič in Davor Ornik. Predstavil je predlog, da Komisija rektorju 
UM predlaga, da s sklepom imenuje navedeno tričlansko evalvacijsko komisijo za notranjo programsko 
evalvacijo študijskih programov Fakultete za strojništvo. 
 

Prof. dr. Ignacijo Biluš je poudaril, da je predlagana evalvacijska komisija odlično sestavljena ter 
da pri njenem imenovanju in delu ne pričakuje nobenih zapletov. Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet 
 
SKLEP 11: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze predlaga rektorju Univerze v Mariboru, da 

imenuje evalvacijsko komisijo pri izvedbi notranje programske evalvacije študijskih 
programov Fakultete za strojništvo v naslednji sestavi: prof. dr. Marko Hočevar 
(Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani), predsednik, ter člana prof. dr. Nataša 
Vaupotič (Fakulteta za naravoslovje in matematiko vede, Univerza v Mariboru) in 
Davor Ornik (študent, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 
Univerza v Mariboru). 

 
 
Ad. 10 

Joanna Tekavc iz Oddelka za razvoj in študentske zadeve UM je poročala, da je bil na spletni 
strani univerze v skladu z Merili za izbiro in potrditev evalvatorjev za potrebe notranjih programskih 
evalvacij na Univerzi v Mariboru 1. marca 2022 objavljen Razpis za izbiro kandidatov za člane evalvacijske 
komisije pri izvedbi notranje programske evalvacije študijskih programov Fakultete za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko. Sodelavci oddelka so z razpisom posebej seznanili vse vključene v 
vzpostavljeno mrežo evalvatorjev študijskih programov ter k vpisu v mrežo evalvatorjev povabili 
visokošolske učitelje z drugih institucij z izvolitvijo na področju, s katerega so evalvirani študijski 
programi. Možnost prijave na razpis so imeli visokošolski učitelji UM iz nabora ustreznih evalvatorjev, 
predstavniki študentov iz nabora ustreznih evalvatorjev ter visokošolski učitelji, ki niso zaposleni na UM, 
slednji z ustreznimi izvolitvami s področij evalviranih študijskih programov. Rok za oddajo vlog je potekel 
30. marca 2022, prispelo je 8 vlog. Za člane evalvacijske komisije pri izvedbi notranje programske 
evalvacije študijskih programov Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko kandidirajo (po 
vrstnem redu, kot je strokovna služba prejemala posamezne vloge): doc. dr. Borut Werber (Fakulteta za 
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organizacijske vede, UM), Jan Jezeršek (študent, Medicinska fakulteta, UM), Suzana Bračič Tomažič 
(študentka, Medicinska fakulteta, UM), prof. dr. Emilija Stojmenova Duh (Fakulteta za elektrotehniko, 
Univerza v Ljubljani), Živa Ledinek (študentka, Medicinska fakulteta, UM), prof. ddr. Iztok Humar 
(Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani), prof. dr. Anton Pleteršek (Fakulteta za elektrotehniko, 
Univerza v Ljubljani) in prof. dr. David Nedeljković (Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani). V 
nadaljevanju je kratko predstavila navedene kandidate za evalvacijsko komisijo, ki bo evalvirala šest 
študijskih programov omenjene fakultete. Skladno z dokumentom Procesi notranjega upravljanja in 
spremljanja kakovosti študijskih programov na Univerzi v Mariboru ter v skladu z Merili za izbiro in 
potrditev evalvatorjev za potrebe notranjih evalvacij na Univerzi v Mariboru je Oddelek za razvoj in 
študentske zadeve UM iz nabora ustreznih evalvatorjev pripravil predlog izvajalcev notranje programske 
evalvacije študijskih programov Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko: prof. ddr. Iztok 
Humar, predsednik, ter člana doc. dr. Borut Werber in Živa Ledinek. Predstavila je predlog, da Komisija 
rektorju UM predlaga, da s sklepom imenuje navedeno tričlansko evalvacijsko komisijo za notranjo 
programsko evalvacijo študijskih programov Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. 
 

Prof. dr. Gregor Polančič se je z naborom predlaganih evalvatorjev študijskih programov 
Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko že predhodno seznanil skupaj s prodekanom za 
mednarodno sodelovanje in razvoj kakovosti svoje fakultete ter se je z navedenim predlogom strinjal. Po 
krajši razpravi je bil soglasno sprejet 
 
SKLEP 12: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze predlaga rektorju Univerze v Mariboru, da 

imenuje evalvacijsko komisijo pri izvedbi notranje programske evalvacije študijskih 
programov Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v naslednji 
sestavi: prof. ddr. Iztok Humar (Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani), 
predsednik, ter člana doc. dr. Borut Werber (Fakulteta za organizacijske vede, Univerza 
v Mariboru) in Živa Ledinek (študentka, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru). 

 
 
Ad. 11 

Prof. dr. Janja Hojnik, prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve UM, je predstavila nekaj 
trenutnih aktivnosti vodstva UM, začenši s projekti zelene univerze, digitalizacije … 
 
 Evropska komisija vodi projekt o reformi vrednotenja znanosti v Evropi, do junija 2022 bo sprejet 
sporazum o koaliciji za reformo, ki bo vseboval zaveze, ki jih bodo morali implementirati vsi podpisniki 
sporazuma. Ob kadrovskih ali habilitacijskih razpisih prostih delovnih mest bo večji poudarek na 
individualnem vsebinskem ocenjevanju izvirnosti znanstvenega dela in njegovem doprinosu družbi. 
 
 Novi Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti v svojem 31. členu opredeljuje 
institucionalno evalvacijo kot celovito evalvacijo znanstvenoraziskovalne dejavnosti prejemnika 
stabilnega financiranja in je namenjena izboljšanju njegove znanstvenoraziskovalne dejavnosti. 
Institucionalna samoevalvacija prejemnika stabilnega financiranja se izvede v petem letu pogodbenega 
obdobja. Povzetek poročila o institucionalni samoevalvaciji se objavi na spletni strani prejemnika 
stabilnega financiranja in Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Celotno poročilo 
se predloži ministrstvu, pristojnemu za znanost, ter omenjeni agenciji. Opravljena institucionalna 
samoevalvacija predstavlja pogoj za pristop k pogajanjem za sklenitev nove pogodbe o stabilnem 
financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti v naslednjem petletnem obdobju. Izpostavila je še, da se 
bomo morali tudi v okviru Komisije prilagoditi tem zahtevam. 
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 Na UM je bila ustanovljena delovna skupina za priznavanje pomembnih umetniških del, in sicer v 
ta namen, da tistim, ki se želijo na področju umetnosti zaposliti na UM, teh del ne bo več priznavala 
Komisija za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del Univerze v Ljubljani. Obenem bo delovna 
skupina tudi posvetovalno telo za področje umetnosti za vodstvo UM. Delovna skupina je zaključila z 
delom in v javno proceduro bo posredovan posodobljen pravilnik o priznavanju pomembnih umetniških 
del. 
 
 Dotaknila se je tudi aktualnega problema na javnih univerzah, namreč spolnega nadlegovanja in 
nasilja. Sama je članica komisije za preučitev te problematike pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 
šport, katere namen je pripraviti nacionalne smernice za etiko, poštenje in dobre prakse v znanstvenem 
delovanju raziskovalk in raziskovalcev kot temelj za kodekse posameznih raziskovalnih organizacij po 
zgledu držav Evropske unije. 
 

Poleg tega novi Zakon o položaju študentov določa novi člen s področja preprečevanja vseh oblik 
nasilja nad študenti. Na Univerzi v Ljubljani so februarja 2022 sprejeli pravilnik o ukrepih proti nasilju, 
nadlegovanju in trpinčenju, tudi UM bo morala pristopiti k celoviti presoji področja, četudi ima od leta 
2021 novi Kodeks etičnega ravnanja, a za področje spolnega nasilja zgolj to ni dovolj. Tovrstno 
problematiko bi bilo smiselno vključiti tudi v anketo o zadovoljstvu na delovnem mestu. Vse institucije, ki 
prejemajo javna raziskovalna sredstva, bodo morale biti bolj pozorne na vprašanja nasilja, nadlegovanja 
in trpinčenja ter izražati ničelno toleranco do tega. 
 
 Izpostavila je še analizo o zaposlovanju na fakultetah UM, ki jo je izvedel Oddelek za razvoj in 
študentske zadeve UM. Ker je UM prejemnica certifikata HR Excellence in Research Evropske komisije, je 
podvržena stalnemu nadzoru izpolnjevanja načel odprtega, transparentnega in na dosežkih temelječega 
zaposlovanja. Analiza je odkrila nekaj neskladij med zatrjevanim spoštovanjem teh načel in dejansko 
prakso, zato bo v prihodnje potreben večji poudarek pri odprtosti razpisov za zaposlovanje, več bo 
potrebno narediti za odprto kadrovsko politiko, navkljub zakonskim omejitvam glede poučevanja v 
slovenščini. Odpraviti bo potrebno nekatere omejitve za kandidate, ki se na razpis prijavijo iz 
mednarodnega prostora, zlasti kratke prijavne roke in omejitev razpisa na zavod za zaposlovanje. Po 
krajši razpravi je bil soglasno sprejet 
 
SKLEP 13: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani s poročilom o delu prorektorice 

za kakovost, kadre in pravne zadeve Univerze v Mariboru. 
 
 
Ad. 12 
 K tej točki dnevnega reda ni bilo razprave. 
 
 

Seja je bila zaključena ob 13.15. 
 
 
V Mariboru, 14. aprila 2022 
 
 

Zapisal         Predsednik 
 
   Mag. Miha Pauko           Prof. dr. Marko Marhl 


